
แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 เจ้าหน้าเก็บค่าน้้าประปา 108000 108000 เฉพาะเจาะจง อรุณ เคียมเค้า อรุณ เค่ียมเค้า คุณสมบัติถูกต้อง CNTR-0001/61
2 จ้างเจ้าหน้าทีธุ่รการ 108,000 108,000 เฉพาะเจาะจง เบญวรรณ หนูวงษ์ เบญวรรณ หนูวงษ์ คุณสมบัติถูกต้อง CNTR-0002/61
3 พืน้ทีเ่ว็บไซต์ 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้อง CNTR-0004/61
4 จัดซ้ือน้้ามัน 75,923.12 75,923.12 เฉพาะเจาะจง บริษัทตรังจังหวัดพาณิชย์ จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้อง CNTR-0006/61
5 จัดซ้ือน้้ามัน 4,535.63 4,535.63 เฉพาะเจาะจง บริษัทตรังจังหวัดพาณิชย์ จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้อง CNTR-0007/61
6 จัดซ้ือน้้ามัน 5,532.44 5,532.44 เฉพาะเจาะจง บริษัทตรังจังหวัดพาณิชย์ จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้อง CNTR-0008/61
7 หนังสือพิมพ์ 25,340.00 25,340.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญสุขโอสถ คุณสมบัติถูกต้อง CNTR-0009/61
8 จัดซ้ือน้้าด่ืม 2,916.00 2,916.00 เฉพาะเจาะจง นางประยงค์ เป้าทอง คุณสมบัติถูกต้อง CNTR-0010/61

ลายมือชื่อ..............................................................ผู้จัดท า ลายมือชื่อ..............................................................ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ..(....นางใจเย็น  คงสิน..........) ชื่อ..(......นางวัลลภา  จารุจินดา............)

ต าแหน่ง.....เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน..................... ต าแหน่ง.......ผู้อ านวยการกองคลัง...................

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลวังวน

        วันที่  31    เดือน  ตุลาคม      พ.ศ. 2560

ล้าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก



แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ตัดหญ้าสองข้างทาง 29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีวา คงยิ่ง นายธีวา คงยิ่ง คุณสมบัติถูกต้อง CNTR-0012/61
2 ขุดแนววางท่อระบบประปา 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง นางล้าดวน นวลมิ่ง นางล้าดวน นวลมิ่ง คุณสมบัติถูกต้อง CNTR-0013/61
3 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 16,855.00 16,855.00 เฉพาะเจาะจง แมว+ อ้น แมว+ อ้น คุณสมบัติถูกต้อง CNTR-0014/61
4 ท้าพนังกั้นดินสนาม 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโบ้ง่าย แซ่อุ้ย นายโบ้ง่าย แซ่อุ้ย คุณสมบัติถูกต้อง CNTR-0015/61
5 หมึกพิมพ์ 19,020.00 19,020.00 เฉพาะเจาะจง ไฮเทค ไฮเทค คุณสมบัติถูกต้อง CNTR-0029/61
6 บ้ารุงรักษาซ่อมแซม 4,668.25 4,668.25 เฉพาะเจาะจง โตโยต้า โตโยต้า คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5320400-00003
7 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,410.00 1,410.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรักไทย ร้านรักไทย คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5330200-00002
8 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,947.00 1,947.00 เฉพาะเจาะจง แมว+ อ้น แมว+ อ้น คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5330300-00001

ลายมือชื่อ..............................................................ผู้จัดท า ลายมือชื่อ..............................................................ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ..(....นางใจเย็น  คงสิน..........) ชื่อ..(......นางวัลลภา  จารุจินดา............)

ต าแหน่ง.....เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน..................... ต าแหน่ง.......ผู้อ านวยการกองคลัง...................

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลวังวน

        วันที่  30    เดือน  พฤศจิกายน      พ.ศ. 2560

ล้าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก



แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือพันธ์ปลา 345,600.00 ####### เฉพาะเจาะจง นายหมะหนอด อุสมา นายหมะหนอด อุสมา คุณสมบัติถูกต้อง CNTR-0016/61
2 ป้ายไวนิล 180 180 เฉพาะเจาะจง ร้านรักไทย ร้านรักไทย คุณสมบัติถูกต้อง CNTR-0017/61
3 โครงการก่อสร้างถนน 464,000.00 ####### เฉพาะเจาะจง หจก.กนกรัตน์วิศวกรรม หจก.กนกรัตน์วิศวกรรม คุณสมบัติถูกต้อง CNTR-0018/61
4 ความรู้ด้านการเกษตรต่างๆ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ช้านิ วราฉัตรธนนท์ ช้านิ วราฉัตรธนนท์ คุณสมบัติถูกต้อง CNTR-0020/61
5 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 93,400.00 93,400.00 เฉพาะเจาะจง ตรังไพศาล แอร์ ตรังไพศาล แอร์ คุณสมบัติถูกต้อง CNTR-0021/61
6 หมึกพิมพ์ 19,400.00 19,400.00 เฉพาะเจาะจง ไฮเทค ไฮเทค คุณสมบัติถูกต้อง CNTR-0022/61
7 วัสดุส้านักงาน 4,995.00 4,995.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพสิษฐ์ ร้านพสิษฐ์ คุณสมบัติถูกต้อง CNTR-0023/61
8 น้้าอุปโภค บริโภค 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางล้าดวน นวลมิ่ง นางล้าดวน นวลมิ่ง คุณสมบัติถูกต้อง CNTR-0024/61
9 ก่อสร้างก้าแพง 69,000.00 69,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กนกรัตน์วิศวกรรม หจก.กนกรัตน์วิศวกรรม คุณสมบัติถูกต้อง CNTR-0026/61

10 ซ้ือถ่านโค็ก 7,340.00 7,340.00 เฉพาะเจาะจง แมว+ อ้นวัสดุก่อสร้าง แมว+ อ้นวัสดุก่อสร้าง คุณสมบัติถูกต้อง CNTR-0027/61

ลายมือชื่อ..............................................................ผู้จัดท า ลายมือชื่อ..............................................................ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ..(....นางใจเย็น  คงสิน..........) ชื่อ..(......นางวัลลภา  จารุจินดา............)

ต าแหน่ง.....เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน..................... ต าแหน่ง.......ผู้อ านวยการกองคลัง...................

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลวังวน

        วันที่  31    เดือน  ธันวาคม      พ.ศ. 2560

ล้าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก



แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 15,600 15,600 เฉพาะเจาะจง ร้านพสิษฐ์ ร้านพสิษฐ์ คุณสมบัติถูกต้อง CNTR-0028/61
2 วัสดุส้านักงาน 12,765 12,765 เฉพาะเจาะจง ร้านพสิษฐ์ ร้านพสิษฐ์ คุณสมบัติถูกต้อง CNTR-0030/61
3 วัสดุงานบ้านงานครัว 6,250 6,250 เฉพาะเจาะจง ร้านพสิษฐ์ ร้านพสิษฐ์ คุณสมบัติถูกต้อง CNTR-0031/61
4 เปล่ียนยางรถ 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ณ. พรพรานไทร์&เซอร์วิส ณ. พรพรานไทร์&เซอร์วิสคุณสมบัติถูกต้อง CNTR-0032/61
5 ป้ายไวนิล 5,184 5,184 เฉพาะเจาะจง ร้านรักไทย ร้านรักไทย คุณสมบัติถูกต้อง CNTR-0035/61
6 วันเด็ก 960 960 เฉพาะเจาะจง นางประยงค์ เป้าทอง นางประยงค์ เป้าทอง คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00263-5320300-00003
7 วันเด็ก 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นายนายสมศักด์ิ โชติกมาศ นายนายสมศักด์ิ โชติกมาศคุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00263-5320300-00004

8 วันเด็ก 4,130 4,130 เฉพาะเจาะจง ร้านรักไทย ร้านรักไทย คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00263-5320300-00004
9 งบกลาง 12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นางล้าดวน นวลมิ่ง นางล้าดวน นวลมิ่ง คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00411-5111000-00011

10 งบกลาง 69,000 69,000 เฉพาะเจาะจง หจก.กนกรัตน์วิศวกรรม หจก.กนกรัตน์วิศวกรรม คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00411-5111000-00012

ลายมือชื่อ..............................................................ผู้จัดท า ลายมือชื่อ..............................................................ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ..(....นางใจเย็น  คงสิน..........) ชื่อ..(......นางวัลลภา  จารุจินดา............)

ต าแหน่ง.....เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน..................... ต าแหน่ง.......ผู้อ านวยการกองคลัง...................

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลวังวน

        วันที่  31    เดือน  มกราคม     พ.ศ. 2561

ล้าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก



แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 รายจ่ายเพือ่ให้มาบริการ 864                   864        เฉพาะเจาะจง ร้านรักไทย ร้านรักไทย คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5320100-00016
2 รายจ่ายเพือ่ให้มาบริการ 432                   432        เฉพาะเจาะจง ร้านรักไทย ร้านรักไทย คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5320100-00017
3 รายจ่ายเพือ่ให้มาบริการ 210                   210        เฉพาะเจาะจง ร้านรักไทย ร้านรักไทย คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5320100-00018
4 ซ่อมแซม 4,130                4,130     เฉพาะเจาะจง สุภาพ สุภาพ คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5320400-00007
5 วัสดุส้านักงาน 12,765               12,765    เฉพาะเจาะจง พสิษฐ พสิษฐ คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5330100-00002
6 งานบ้านงานครัว 6,250                6,250     เฉพาะเจาะจง พสิษฐ พสิษฐ คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5330300-00002
7 วัสดุพาหนะขนส่ง 10,000               10,000    เฉพาะเจาะจง ณ. พรพรานไทร์&เซอร์วิส ณ. พรพรานไทร์&เซอร์วิสคุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5330700-00001
8 วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,600               15,600    เฉพาะเจาะจง พสิษฐ พสิษฐ คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5331400-00002
9 รายจ่ายเพือ่ให้มาบริการ 5,184                5,184     เฉพาะเจาะจง ร้านรักไทย ร้านรักไทย คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00113-5320100-00002

10 รายจ่ายเพือ่ให้มาบริการ 1,000                1,000     เฉพาะเจาะจง ล้าดวน ล้าดวน คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00241-5320100-00004
11 วัสดุก่อสร้าง 3,960                3,960     เฉพาะเจาะจง แมว&vอ้น แมว&vอ้น คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00241-5330600-00012
12 วัสดุก่อสร้าง 1,760                1,760     เฉพาะเจาะจง แมว&vอ้น แมว&vอ้น คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00241-5330600-00013
13 วันเด็ก 960                   960        เฉพาะเจาะจง ประยงค์ ประยงค์ คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00263-5320300-00003
14 วันเด็ก 1,000                1,000     เฉพาะเจาะจง นายนายสมศักด์ิ โชติกมาศ นายนายสมศักด์ิ โชติกมาศคุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00263-5320300-00004
15 วันเด็ก 4,130                4,130     เฉพาะเจาะจง ร้านรักไทย ร้านรักไทย คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00263-5320300-00005
16 ส้ารองจ่าย 12,000               12,000    เฉพาะเจาะจง ล้าดวน ล้าดวน คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00411-5111000-00011
17 ส้ารองจ่าย 69,000               69,000    เฉพาะเจาะจง หจก.กนกรัตน์วิศวกรรม หจก.กนกรัตน์วิศวกรรม คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00411-5111000-00012

ลายมือชื่อ..............................................................ผู้จัดท า ลายมือชื่อ..............................................................ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ..(....นางใจเย็น  คงสิน..........) ชื่อ..(......นางวัลลภา  จารุจินดา............)

ต าแหน่ง.....เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน..................... ต าแหน่ง.......ผู้อ านวยการกองคลัง...................

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลวังวน

        วันที่  28    เดือน กุมภาพันธ์     พ.ศ. 2561

ล้าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก



แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 3,024 3,024 เฉพาะเจาะจง ร้านรักไทย ร้านรักไทย คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5320100-00020

2 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 3,888 3,888 เฉพาะเจาะจง ร้านรักไทย ร้านรักไทย คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5320100-00021
3 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 600 600 เฉพาะเจาะจง ร้านรักไทย ร้านรักไทย คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5320100-00022

4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 580 580 เฉพาะเจาะจง ร้านพสิษฐ์ ร้านพสิษฐ์ คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5330200-00003
5 วัสดุก่อสร้าง 3,600 3,600 เฉพาะเจาะจง ร้านแมว+ อ้นวัสดุก่อสร้าง ร้านแมว+ อ้นวัสดุก่อสร้างคุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5330600-00002

ลายมือชื่อ..............................................................ผู้จัดท า ลายมือชื่อ..............................................................ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ..(....นางใจเย็น  คงสิน..........) ชื่อ..(......นางวัลลภา  จารุจินดา............)

ต าแหน่ง.....เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน..................... ต าแหน่ง.......ผู้อ านวยการกองคลัง...................

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลวังวน

        วันที่  31    เดือน  มีนาคม     พ.ศ. 2561

ล้าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก



แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 3,600 3,600 เฉพาะเจาะจง นางสาวราตรี ศรีปรางค์ นางสาวราตรี ศรีปรางค์ คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5320100-00023

2 ดอกไม้ 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้สุจิตรา ร้านดอกไม้สุจิตรา คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5320300-00002
3 ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,797.60 1,797.60 เฉพาะเจาะจง สุภาพ สุภาพ คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5320400-00009

4 ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง เขื่อนเพชร เขื่อนเพชร คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5320400-00010
5 ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม 570 570 เฉพาะเจาะจง สุริยา สุริยา คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5320400-00011

6 งานบ้านงานครัว 2,670 2,670 เฉพาะเจาะจง พสิษฐ พสิษฐ คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5330300-00003

ลายมือชื่อ..............................................................ผู้จัดท า ลายมือชื่อ..............................................................ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ..(....นางใจเย็น  คงสิน..........) ชื่อ..(......นางวัลลภา  จารุจินดา............)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลวังวน

        วันที่  30    เดือน เมษายน     พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก



แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 2,700 2,700 เฉพาะเจาะจง รักไทย รักไทย คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5320100-00024

2 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 4,050 4,050 เฉพาะเจาะจง รักไทย รักไทย คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5320100-00025

3 ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม 900 900 เฉพาะเจาะจง เขื่อนเพชร เขื่อนเพชร คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5320400-00012

4 ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,700 1,700 เฉพาะเจาะจง นายธนกร สุขศรี นายธนกร สุขศรี คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5320400-00013

5 ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม 4,986.20 4,986.20 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าเมืองตรัง บริษัทโตโยต้าเมืองตรัง คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5320400-00014

6 ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม 300 300 เฉพาะเจาะจง นายนริศ เพชรเล็ก นายนริศ เพชรเล็ก คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5320400-00015

7 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,750 3,750 เฉพาะเจาะจง ณ. พรพรานไทร์&เซอร์วิส ณ. พรพรานไทร์&เซอร์วิสคุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5330700-00002

8 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง ตรังจังหวัดพาณิชย์ จ้ากัด ตรังจังหวัดพาณิชย์ จ้ากัดคุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5330800-00003

ลายมือชื่อ..............................................................ผู้จัดท า ลายมือชื่อ..............................................................ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ..(....นางใจเย็น  คงสิน..........) ชื่อ..(......นางวัลลภา  จารุจินดา............)

ต าแหน่ง.....เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน..................... ต าแหน่ง.......ผู้อ านวยการกองคลัง...................

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลวังวน

          วันที่  31    เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2561

ล้าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก



แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 เขียนแบบ 14,995.00 14,995.00 เฉพาะเจาะจง นายกันต์ธร สุขบ้าเพ็ญ นายกันต์ธร สุขบ้าเพ็ญ คุณสมบัติถูกต้อง CNTR-0112/61
2 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 450 450 เฉพาะเจาะจง รักไทย รักไทย คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5320100-00026

3 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 450 450 เฉพาะเจาะจง รักไทย รักไทย คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5320100-00027

4 ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม 630 630 เฉพาะเจาะจง นายคมสัน บินหมูด นายคมสัน บินหมูด คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5320400-00016

5 ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม 630 630 เฉพาะเจาะจง นายคมสัน บินหมูด นายคมสัน บินหมูด คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5320400-00017

6 วัสดุส้านักงาน 600 600 เฉพาะเจาะจง รักไทย รักไทย คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5330100-00003

7 วัสดุก่อสร้าง 3,600 3,600 เฉพาะเจาะจง แมว&อ้น แมว&อ้น คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5330600-00003

8 วัสดุก่อสร้าง 3,600 3,600 เฉพาะเจาะจง แมว&อ้น แมว&อ้น คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5330600-00004

9 วัสดุยานพาหนะขนส่ง 3,750 3,750 เฉพาะเจาะจง ณ. พรพรานไทร์&เซอร์วิส ณ. พรพรานไทร์&เซอร์วิสคุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5330700-00003

10 วัสดุยานพาหนะขนส่ง 2,450 2,450 เฉพาะเจาะจง ณ. พรพรานไทร์&เซอร์วิส ณ. พรพรานไทร์&เซอร์วิสคุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5330700-00004

11 วัสดุยานพาหนะขนส่ง 900 900 เฉพาะเจาะจง ณ. พรพรานไทร์&เซอร์วิส ณ. พรพรานไทร์&เซอร์วิสคุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5330700-00005

ลายมือชื่อ..............................................................ผู้จัดท า ลายมือชื่อ..............................................................ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ..(....นางใจเย็น  คงสิน..........) ชื่อ..(......นางวัลลภา  จารุจินดา............)

ต าแหน่ง.....เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน..................... ต าแหน่ง.......ผู้อ านวยการกองคลัง...................

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลวังวน

    วันที่  30    เดือน มิถุนายน      พ.ศ. 2561

ล้าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก



แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 750 750 เฉพาะเจาะจง รักไทย รักไทย คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5320100-00028

2 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 2000 2000 เฉพาะเจาะจง รักไทย รักไทย คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5320100-00029

3 ขุดหลุม 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง วินัย ไข่ริน วินัย ไข่ริน คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5320300-00003

4 เช่าเวที 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ์ พูลสุด นายณัฐพงษ์ พูลสุด คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5320300-00004

5 ต้นรวงผ้ึง 4,300 4,300 เฉพาะเจาะจง ลานบินออคิท ลานบินออคิท คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5320300-00005

6 ผ้าเย็น 1,996 1,996 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจจิมา ทองแดง นางสาวอัจจิมา ทองแดงคุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5320300-00006

7 ขุดหลุม 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวราตรี ศรีปรางค์ นางสาวราตรี ศรีปรางค์ คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5320300-00007

8 ดอกไม้ 5,050 5,050 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้สุจิตรา ร้านดอกไม้สุจิตรา คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5320300-00008

9 ดอกไม้ 3,050 3,050 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ์ พูลสุด นายณัฐพงษ์ พูลสุด คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5320300-00008

10 งานบ้านงานครัว 3,850.00 3,850.00 เฉพาะเจาะจง รักไทย รักไทย คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5330300-00004

11 วัสดุก่อสร้าง 1,323 1,323 เฉพาะเจาะจง แมว&อ้น แมว&อ้น คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5330600-00005

ลายมือชื่อ..............................................................ผู้จัดท า ลายมือชื่อ..............................................................ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ..(....นางใจเย็น  คงสิน..........) ชื่อ..(......นางวัลลภา  จารุจินดา............)

ต าแหน่ง.....เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน..................... ต าแหน่ง.......ผู้อ านวยการกองคลัง...................

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลวังวน

        วันที่  31    เดือน  กรกฏาคม      พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิกีารซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก



แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 3,052 3,052 เฉพาะเจาะจง รักไทย รักไทย คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5320100-00030

2 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง เอ พี ศิลป์วิทยา เอ พี ศิลป์วิทยา คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5320100-00031

3 ธงเฉลิมพระเกียรติ 4,240 4,240 เฉพาะเจาะจง รักไทย รักไทย คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5320300-00010

4 ป้ายไวนิล 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง รักไทย รักไทย คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5320300-00011

5 อุปกรณ์ 875 875 เฉพาะเจาะจง รักไทย รักไทย คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5320300-00012

6 ไวนิล 600 600 เฉพาะเจาะจง รักไทย รักไทย คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5320300-00013

7 อุปกรณ์ 875 875 เฉพาะเจาะจง รักไทย รักไทย คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5320300-00014

8 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,930.00 1,930.00 เฉพาะเจาะจง พสิษฐ พสิษฐ คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5330300-00005

9 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,930 1,930 เฉพาะเจาะจง พสิษฐ พสิษฐ คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5330300-00006

ลายมือชื่อ..............................................................ผู้จัดท า ลายมือชื่อ..............................................................ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ..(....นางใจเย็น  คงสิน..........) ชื่อ..(......นางวัลลภา  จารุจินดา............)

ต าแหน่ง.....เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน..................... ต าแหน่ง.......ผู้อ านวยการกองคลัง...................

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลวังวน

        วันที่  31    เดือน  สิงหาคม      พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิกีารซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก



แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวนัที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ไวนิล 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง รักไทย รักไทย คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5320100-00032

2 พระบรมฉายาลักษณ์ 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง เอ พี ศิลป์วิทยา เอ พี ศิลป์วิทยา คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5320100-00033

3 ป้ายไวนิล 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง รักไทย รักไทย คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5320300-00015

4 วัสดุส้านักงาน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง เอ พี ศิลป์วิทยา เอ พี ศิลป์วิทยา คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5330100-00004

5 วัสดุก่อสร้าง 3,775 3,775 เฉพาะเจาะจง แมว&อ้น แมว&อ้น คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5330600-00006
6 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,905.00 1,905.00 เฉพาะเจาะจง พส๋ิษฐ พส๋ิษฐ คุณสมบัติถูกต้อง 61-45-00111-5331400-00003

ลายมือชื่อ..............................................................ผู้จัดท า ลายมือชื่อ..............................................................ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ..(....นางใจเย็น  คงสิน..........) ชื่อ..(......นางวัลลภา  จารุจินดา............)

ต าแหน่ง.....เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน..................... ต าแหน่ง.......ผู้อ านวยการกองคลัง...................

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลวังวน

        วันที่  30    เดือน  กันยายน      พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิกีารซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก


